
 



 بسم هللا الرمحن الرمحن الرحيم

 احلمدهلل وحده أجنز وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم االحزاب وحده

 ثرهأوالصالة والسالم على الضحوك القتال نيب امللحمة وعلى آله وصحبه ومن اقتفى 

ت أشكال احلرب تغري  .فمنذ أن أعلن األمري الكرار أيب بكر احلسيين متدد الدولة االسالمية
 ..على الدولة . فأخذت جانبا قذرا مع اشتداد احلملة

 .فمنذ ذلك الوقت وتتعرض الدولة ألشنع محلة عرفها التاريخ اجلهادي يف هذا العصر

أقول ذلك مع توسع االعالم وامتطاء املرتدية والنطيحة وما ذبح على نصب احلكام هذه 
 احلملة واستغالهلم هلذا الفضاء االعالمي

االوىل ..الذي  بالدرجة سعود ال مشيخة هم القذرة احلملة واجهة يقود من نأواملالحظ 
يستظلون حاليا بظالل ال سعود وكنفهم. يف وقت شرد املصلحون وسجنوا وطوردوا وضيق 

 مأاحملاربون من قبل ال سعود..  املصلحون ولئكأاهم  ؟عليهم .. فمن املخطئ الضال.
 سعود ال منأميسوا بسوء. وقد  وعرضا وال طوال البلدان نجيوبو  الذين املشايخ هؤالء

 ؟!جانبهم

 

 حدهمأخذت احلرب على الدولة اشكاال قذرة... ففي كل يوم ينربي أكما قلت آنفا.. لقد 
 ..(ومسعنا ونسب. وقال قيل) دلتهأ واقصى...وتثريبا تشنيعا صفحات بتسطري

 

حني تقابل الدولة  يف.. بتاتا موجودا يعد ومل القوم عند انعدم اخلصومة شرف نأفيتبني لنا. 
 ..حرهبم هذه بقوله تعاىل ) إن هللا يدافع عن الذين آمنوا(

 



االخرية رسالة منسوبة للشيخ  اآلونةقام به القوم...حيث نشروا يف  ولنشرع يف آخر ما
 قاعدة تنظيم لقيادة رسلهاأ نهأمان العتييب( تقبله هللا.. مفادها سلي يبأالقاضي اجملاهد )

 هـ 8241 الثاين ربيع بتاريخ.. هللا نصرهم اجلهاد

 ...حظة نضع اجملهر عليهاالوهنا مثة م

ارسلها للرقيب  ..ملن ارسلها.. قبل من يغرد ومل فتح للتو التويرت يف حساب نشرها من نأ
تأتيه باليوم الواحد عدة  موسى الرقيب نأموسى الغنامي.. وموسى بدوره اهتم هبا.. مع 

 واهتم تلقفها الرسالة هذه ماأورسائل من متابعيه كي يعيد نشرها وال يأبه جبلها.... مقاطع
 !!...هبا وغرد هبا

 منأومباشرة اشتغل من هم على شاكلة الرقيب موسى الذين ذكرت صفاهتم من قبل ممن 
 ... على نشر هذه الرسالةسعود ال حكام جانبهم

 مصدرها عن يسألوا ومل.. الرسالة تناقضات يالحظوا مل فرحهم شدة من نأويبدو 
 !!وتوثيقها

 

 ...وهذه الرسالة فيها من التناقضات ماال تتسع له الصفحات الحتواءها

 

 

 

 

 



 .4002. شهر يف يأ 8214 الثاين ربيع بتاريخ هناأ الرسالة يف ذكر :والأ

 .كما توضح هذه الصورة توافق التارخيني اهلجري وامليالدي يف ذلك العام)

http://www.gulfup.com/?UNkfW2  

 ..وهي موجهة اىل القيادة العامة لتنظيم القاعدة.. على حد زعم الرسالة

 : وقفاتولنا معها عدة 

 : الوقفة األوىل

 شهرين خذتأهـ .. ولنقل اهنا  8214تصف عام من قرابة او بداية يف ارسلت الرسالة نأ
 كلمته صدرأهللا  تقبله سامةأ والشيخ..  العام ذلك صيف يف اي وصلت حىت حد كأقصى
 نفس يف احلجة ذي شهر يأ 4002 ديسمرب شهر يف( املؤامرات إلحباط السبيل)  املشهورة

سليمان!! )كما توضحه هذه الصورة  ايب القاضي رسالة من اشهر 1 ابةقر  بعد يأ.. العام
 سامةأتاريخ نشر كلمة الشيخ 

http://www.gulfup.com/?anQsHa  

 رىأوالذي قال فيه ) طويلة مبدة الرسالة بعد نشر والذي اللييب حيىي يبأوكذلك لقاء الشيخ 
 (...حمض إهلي توفيق االسالمية للدولة العراق يف االخوة إعالن نأ

يب يف نصرة الدولة االسالمية وثناءه العطر هلا. جاء بعد وكذلك كلمات الشيخ عطية هللا اللي
 يضاأرسالة القاضي ايب سليمان مبدة طويلة 

ونصرة الدولة  تأييد يف املتعاقبة ونصره هللا حفظه مينأوناهيك عن رسائل وكلمات الشيخ 
 سليمان يبأوامريها ..وكل ذلك بعد الرسالة املنسوبة للقاضي 

 

http://www.gulfup.com/?UNkfW2
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http://www.gulfup.com/?anQsHa
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 : الوقفة الثانية

وهذا يناقض الواقع  . !!املرتدين قتال يف متهاونة الدولة نأناقضات الرسالة املنسوبة من ت
االجهزة االمنية والصحوات(  لدماء وسفكها قتاهلا شدة)  الدولة على يشنع ما كثرأ..فإن 
حتصى من االجهزة االمنية  وتصفية اعداد ال ..االستشهادية العمليات كثرة واأتقر نأولكم 

ل إن العراق يوصف بأكثر البلدان دموية.. وذلك بسبب عمليات الدولة والصحوات...ب
 ...ضد االمن والصحوات

 : الوقفة الثالثة

 باأ نأ وقال.. مواالأ سرق املؤمنني مريأ نائب ان يزعم املنسوبة الرسالة يف نأمن التناقضات 
 ! !!بذلك مرهأجر املها محزة

 من علىأ وهو املؤمنني ألمري نائبا( آنذاك باحلر  وزير) منصب يف وهو محزة بوأكيف يأمر 
 ! !ذلك يعقل هل!! منصبا محزة يبأ

عمر  ايب عهد على بادوش سجناء حترير نأ تزعم الرسالة نأ.. يضاأومن التناقضات 
 !! ...العدو يعلم بذلك( نأالبغدادي مل يكن باقتحام.. بل بدفع مال.. )و

 

 

 

 

 



 

حموا سجن بادوش وحرروا سجناء كما يف والعدو نفسه اعرتف بأن عشرات املسلحني اقت
 هذا الرابط
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 ذلك يف الدولة بيان نص وهذا..... بذلك رمسيا إصدارا نشرت الدولة يضاأو
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 : .يضاأومن التناقضات 

مية حىت يرى حاله او يعني االسال للدولة اجلديد األمري مهلأ بامحزةأ نأ زعمت الرسالة نأ
املؤمنني وهو من بايعه من بعية  مريأ ميهل نأ غريه!! ..وهنا مغالطة عجيبة.. كيف أليب محزة

!! ماشاء مىت املؤمنني مريأمحزة ان يعني ويعزل  يبأجملس شورى اجملاهدين.. وهل حيق للشيخ 
ملهاجر.. الذي قال عنه ا بومحزةأومنقصة رمي هبا الشيخ اجلليل  ةمعظي هتمة وهللا هذه.. 

وذلك بعد مقتل الشيخ ايب مصعب ومبايعة فإن الراية مل تسقط حبمد هللا _  ) الشيخ اسامة
انتقلت من  وإمنا هللا حبمد تسقط مل الراية إن سامةأايب محزة لتنظيم القاعدة_ فقال الشيخ 

 (! !سدأ إىل سدأ

 يضاأومن التناقضات 

العشائر. إمنا  مع اجملاهدين شورى جملس بيعة صحيح غري نهأماذكر يف الرسالة املنسوبة 
 !!اليت وصفت يف الرسالة اهنا بعيدة عن اجلهاد والقتال رؤوس هذه اجلماعات

 عمر ايب بيعة على تعليقه يف سامةأونرد على هذا التناقض قول شيخ اجملاهدين اإلمام 
 : هللا رمحه فقال.. البغدادي

ينبغي ذكر أهل الفضل السابقني يف باب الوحدة واالجتماع مبا هم أهٌل له فلقد سر  ))
د من أمراء اجلماعات املقاتلة يف سبيل هللا مع عدد مع شيوخ العشائر املسلمني تسابق عد

املرابطة اجملاهدة لتوحيد الكلمة حتت كلمة التوحيد فبايعوا الشيخ الفاضل أبا عمر البغدادي 
إن تنازل هؤالء األمراء عن اإلمارة لالعتصام حببل هللا  . أمري على دولة العراق اإلسالمية
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صدقهم وعدهلم وإنصافهم وجتردهم من حظوظ أنفسهم وحرصهم  مجيعاً هو مؤشر على
 ((-حنسبهم كذلك وهللا حسبيهم-على مصلحة املسلمني 

املنسوبة للقاضي ايب سليمان  الرسالة بعد هذه كلمته قال الذي سامةأفمن نصدق الشيخ 
القرار وبداية اليعرف هلا مصدر و  اليت الرسالة هذه نصدق مأ.. تقريبا شهرأتقبله هللا بثمانية 

 !!والهناية

 

 يبأ! !!( وكأن الشيخني املنتظر املهدي قصة)  واغرهبا عجبهاأوتناقضات الرسالة التعد.. و
.  احلرم يف يبايع نهأخروج املهدي و كيفية واأقري مل الدولة ومشايخ وجنودهم محزة وايب عمر

اهديهم.. !! لن اقف املسلمني فضال عن مشاخيهم وجم طفالأ يعرفه الذي املعروف واالثر
 عندها طويال.. فإهنا وهللا مضحكة مبكية. والحول والقوة اال باهلل

 : الوقفة الرابعة

هذه الرسالة فيها طعن وإسقاط للشيخ اجملاهد ايب محزة تقبله هللا .. حيث اهنا وصفته ) 
 باملخادع والكاذب واملداهن. والضعيف ووو!! (

 !!ياقوم هذا ايعقل!! ..الوصافا هبذه يوصف املهاجر بومحزةأ

 !!ابومحزة الذراع األمين للذباح ايب مصعب. ومهندس عمليات )التوحيد واجلهاد.. والقاعدة(

ابو محزة املهاجر الذي يوصف )بداهية العراق( والذي ميسي يف بغداد ويصبح يف االنبار 
 !ى نفسهمتنقال مشرفا على سري عمليات الدولة.. حىت رجاه جنده باحلفاظ عل

 ؟!الرافدين بالد يف اجلهاد قاعدة على امريا بومحزةأهل يعرف احد منكم كيف بويع 

بعدما قتل الزرقاوي عليه رمحة هللا.. اجتمع جملس شورى التنظيم ومشايخ القاعدة من 
الرجلني ) ابومحزة املهاجر  هذين تتعدى لن اإلمرة نأاملهاجرين واالنصار.. وتوصلوا على 



الشامي( . رفضا استالم إمارة التنظيم زفضا قاطعا النقاش فيه.. فأدخل القائدين ) واجلرح 
 على مرياأ حدمهاأر خيتا نأ على الباب عليهما غلقأاملهاجر والشامي( إىل إحدى الغرف و

 نأساعات .. فأخذ كل منهما يرجو صاحبه  2يف الغرفة قرابة  فجلسا...ويتفقا التنظيم
مي على املهاجر يقبله ويقول )ان السابق االول.. انت صاحب ايب الشا فانكب.. يستلمها
 ..انت لك السبق والثقة.. انت انت... ( حىت صفت باالخري أليب محزة املهاجر ..مصعب

 ...مجع جملس الشورى ومشايخ القاعدة عليهأو

 ؟!فهل كل هؤالء مغفلني حىت ينصبوا رجال تصفه الرسالة املنسوبة هبذه األوصاف

هبذه االوصاف   وهو) محزة يبأ إمرة على خراسان قيادة موافقة بأن. نقول ان هذا بعد عقليأ
 !!)كما تزعم الرسالة( كان خداعا لألمة )وحاشاهم رضي هللا عنهم

 

 .. !!باهلل والعياذ والغفلة السذاجة هبذه مراءناأو قادتنا بأن يومهونا نأفهل يريد القوم 

املهاجر.. وهي اليت  محزة وايب البغدادي عمر يبأإن هذه الرسالة فيها طعن واضح للشيخني 
 يضاأامره شيئا!! وفيها طعن  من الميلك وكأنه وتسفهه.. شيئا اليعرف بأنه باعمرأتصف 
 ! !مداهنون خمادعون ضعفاء بأهنم وقادهتا وصفتها حيث االسالم بدولة

 : هللا تقبله سامةأقال الشيخ 

فاألمري أبو عمر وإخوانه ليسوا من الذين يساومون على دينهم ويرضون بأنصاف احللول ))
أو يلتقون مع األعداء يف منتصف الطريق , ولكنهم يصدعون باحلق ويرضون اخلالق وإن 

كما يرفضون   -أحسبهم كذلك وهللا حسيبهم-غضب اخللق , وال خيافون يف هللا لومة الئم 
مة من حكومات عواصم العامل اإلسالمي بدون استثناء , وأبوا أن يتولوا أن يداهنوا أي حكو 

 ((...املشركني لنصرة الدين ألهنم على يقني بأن الدين دين هللا تعاىل وهو ناصرهم



 مصدر هلا اليعرف اليت املنسوبة الرسالة هذه مأ.. سامةأفمن نصدق..الشيخ االمام 
 ؟!والقرار

 : هللا تقبله يضاأوقال 

وما أحسب كل هذه احلمالت الشرسة على اجملاهدين يف دولة العراق اإلسالمية إال ألهنم ))
من أكثر الناس متسكاً باحلق و التزاماً مبنهج رسول هللا صلى عليه وسلم والذي قال له ورقة 

 )) " " ماجاء رجل قط مبثل ما جئت به إال عودي ابن نوفل :

 : هللا تقبله يضاأوقال 

دة دولة العراق اإلسالمية وضعوا أيديهم يف يد أي دولة من دول اجلوار لتكون ولو أن قا.((
هلم ظهراً وسنداً كما فعلت بعض اجلماعات واألحزاب لكان احلال غري احلال , فأولئك 

ميزانياهتم بعشرات بل مئات املاليني , وهؤالء رزقهم حتت ظالل رماحهم وهذا خري الرزق لو  
 (( كانوا يعلمون

 : يضاأوقال 

ولكن املسلمني األحرار أمثال األمري أيب عمر البغدادي وإخوانه أهون عليهم أن يُقدَّموا ))
فتضرب أعناقهم من أن يرهنوا اجلهاد يف سبيل هللا يف يد أي حاكم أو يكونوا معه يداً واحدة 

 (( ضد أمتهم

 : الذي وصفته الرسالة )بالضعيف واملخادع( وقال عن ايب محزة املهاجر

, ووزير احلرب أبو محزة املهاجر الذين زكاهم  -رمحه هللا-فقد زكاه األمري أبو مصعب ((
صربهم وثباهتم حتت صواعق الغارات فوق ذرى اهلندكوش , وهم ممن يعرفهم إخوانكم يف 

 هـأ(( -أحسبهم كذلك وهللا حسبيهم وال أزكي على هللا أحداً -أفغانستان 

 )الحباط املؤامراتمن كلمته املشهورة السبيل (



 ؟للقاضي املنسوبة القوم رسالة مأ.. سامةأ االمام الشيخ كالم.. نصدق من...ياقوم جيبواأ

 محزة يبأعمر و ايب الشيخني مقتل يف رثاءه يف.. هللا تقبله اللييب بوحيىيأقال الشيخ 
وباملداهنني على  واليعرفان شيئا بالضعفاء) املنسوبة الرسالة يف وصفا والذان.. هللا تقبلهما

 ( !!حساب الدين

العراق وسائر ساحات  فنعزي أّمتنا اإلسالميَة الحبيبَة بعاّمة , والمجاهدين في: ))قال
أعالم الجهاد , واستشهاد بطَلين من أبطال اإلسالم في  النزال بخاّصة في َفْقِد َعَلَمْين من

 هذا

عنها بألسنتهم وأسلحتهم ,  ادواالعصر , من الذين جعلوا نحوَرهم دون نحِر أّمتهم , فذ
 ووقفوا في وجه الباطل وحشوده وقفَة اأُلُسود الضارية, وحموا حماها بدمائهم وأشالئهم

, 

حتى أتاهما اليقين , , ففّلوا حّده , وأرغموا أنفه , وأطاروا وساوسه , وأبكوا قادته
لى نور , وهما فكانت نوًرا ع؛ أحرفها بدمائهمفصّدقوا أقوالهم ِبفعالهم , وخّطوا

 الشيخان

حمزة المهاجر) رحمهما الله المجاهدان الفاِضالن الصابران (أبو عمر البغدادي ) و (أبو
 )).والجهاد فيهما خيًراورفع درجتهما وأخلف األّمة

 هذه كل يقول حىت والغفلة السذاجة هبذه القوم نظر يف اللييب حيىي بوأفهل الشيخ 
 (ميأو بأيب وحاشاه!) ! الشيخني يف العطرة الكلمات

 : الكلمة نفس يف ايضا حيىي بوأوقال الشيخ 

 ولقد وّفق الله هذين القائدين رحمهما الله )) 

في أخطر مراحله وأدّقها  ومن معهم من إخوانهم ألن يقودوا قافلة الجهاد في العراق
عليهم من كل حدٍب وصوب , وأطّلت رؤوس  حيث تكالب أعداء الداخل والخارج



هو أدنى بالذي  سمومها , وانقلب ُعّباد الدنيا على أعقابهم مستبدلين الذي فاق تنفثالن
الحناجر , فوقف هؤالء األبطال في وجه تلك  هو خير , فكُثرت الظنون وبلغت القلوب

المؤامرات حتى  كالجبال الراسيات , وتحّطمت على صخرة ثباتهم سائر العواصف كلها
وصيانة طريقه من االنحراف فخرج من  د من الزيغوفقهم سبحانه لحفظ راية الجها

 ((.بعدهم متماسًكا حتى أوصلوه بر األمان فمضوا وأسلموا رايته لمن محنته قويًّا متيًنا

 واجلهاد العلم شيخ.. نصدق ان تريدوننا فمن...املعربة الكلمات هبذه القوم يأوماهو ر
 !!املزعومة رسالتكم ام.. بوحيىيأ

 : هللا تقبله يضاأوقال 

ُجنَد أبي عمر وأبي حمزة ,  فصبًرا يا أبطاَل العراق , صبًرا يا ليوَث اإلسالم , صبًرا يا((
جوالت , فعّما قريٍب لُيصبُحّن نادمين , وامضوا على  صبًرا , فللباطِل جولٌة وللحق

بشريعة ربكم ,  وامضوا على طريقكم ثابتين على نهجكم , مستمسكين, طريقكم
لهم رسوخكم على طريقهم حتى تلقوا  لقادتكم الشهداء , وخير وفاٍءولتكونوا أوفياء 

 (( ربكم

 

بأن حيذوا حذوا  االسالمية الدولة جنود بدعو نأ اللييب حيىي يبأ للشيخ كيف.. كربأهللا 
طريقهما.. والرسالة تصفهم  على السري هلما الوفاء من وانه محزة وايب عمر يبأالشيخني 

 ؟ !!واملرتددين واحملابني على حساب الدين!! (( فمن نصدق ياقوم )بالضعفاء واملداهنني

 : وقال ايضا تقبله هللا

 األحبة في جماعة أنصار اإلسالم وعلى رأسهم الشيخ وأخص هنا إخواني المجاهدين))

لقد آَن األواُن أن تضعوا أيديكم في : المجاهد الُموقر أبو عبد الله الشافعي ألقول لهم
 قوتكم إلى قوتهم , وتجمعوا كلمتكم مع كلمتهم , فوالله إّن تضمُّواأيدي إخوانكم , و



أعرُف الناس بالجهود المضنية  ما تكرهون في الجماعة خيٌر مما تحبون في الُفرقة , وأنتم
 ((الله لتحقيق هذا الهدف الشرعي الكبير التي بذلها الشيخان رحمهما

اعة انصار االسالم لالنضمام للدولة وهي فهل يعقل ان يدعو الشيخ ابو حيىي إخواننا يف مج
 ! ؟اليت تصفها الرسالة بأهنا مداهنة وحتايب!! .. فمن نصدق

تقبلهما هللا. واليت  محزة يبأو عمر ايب الشيخني رثاء يف اللييب حيىي يبأوهذه الكلمة للشيخ 
هللا...فتأمل سليمان العتييب تقبله  يبأ للشيخ املنسوبة الرسالة من عوامأ ربعةأصدرت بعد 

 !ياعبدهللا

 : ونصره هللا حفظه مينأوقال الشيخ اإلمام 

واآلن بدت احلقائق واضحًة جليا, فإّن الذين دافعوا عن اإلسالم واجلهاد وأهل السّنة يف ))
, اليت الزالت بفضل  العراق اإلسالمية املباركة مث اجملاهدون الشرفاء وعلى رأسهم دولة العراق

مل تغرّي عقيدهتا ومل ترتاجع , ومل تتزحزح عن ثوابت اإلسالم رغم كل احلرب هللا صامدًة 
القذرة اليت ُشّنت ضدها . إن للمجاهدين الشرفاء وعلى رأسهم دولة العراق اإلسالمية َديناَ 

يف عنِق كل مسلِم حِر شريف يف العراق , فلوالهم لكان مصري أهل السّنة يف العراق كمصرِي 
يران على يِد إمساعيل الصفوي , بل إّن للمجاهدين الشرفاء وعلى رأسهم أهل السّنة يف إ

دولة العراق اإلسالمية َديناً يف عنِق كل مسلم , فهم الصخرة اليت ختطم عليه املشروع 
األمريكي يف املنطقة الذي كان يهدف لتقسيم العراق , مث السعودية , مث اإلنتهاء بتقسيم 

هذا املخطط األمريكّي الشيطاين هم جماهدوا العراق الشرفاء  مصر .الذي أنقذ املسلمني من
 ((. وعلى رأسهم دولة العراق اإلسالمية .فجزاهم هللا عن العراق وعن املسلمني خري اجلزاء

ثابتة مل تغري  صامدة هناأو.. مسلم كل عنق يف دين هلا الدولة بأن مينأكيف يقول الشيخ 
. وهي اليت وصفتها الرسالة املنسوبة للقاضي ابيي سليمان يف عقيدهتا ومل تتزحزح ومل ترتاجع

 !! !العتييب )بأهنا مداهنة وحتايب وتكذب وضعيفة .( فمن نصدق ياقوم

 : هللا حفظه يضاأوقال 



وها هم اليوم بفضل هللا كاجلبل األشم ال هتزّه العواصف وال تزحزه الزالزل , مستمرون من (( 
  )). نصِر لنصر , من فتِح لفتح

العواصف..  الهتزه االشم كاجلبل وجنودها الدولة بأن تقول هللا حفظك مينأكيف ياشيخ 
 ؟؟!وهي اليت وصفت بالرسالة )بالضعيفة واملداهنة واملنحرفة!! ( فمن نصدق

 : لقاهاأ قصيدة يف مينأوقال الشيخ 

  وترفُدها بالرافديِن كتائٌب ** ودولُة إسالِم تصول وتزأرُ ))

  وِم بالعراِق وقائٌع ** يبحُر املنايا واملنايا فواغرُ هلا كُل ي

 .هـأ(( جنوُد أيب بكِر تصّدوا لردِة ** يسعرها الدوالُر يغري و حيشرُ 

 4082 2 شهر يف نشرت واليت( الكلمة توحيد حول التوحيد كلمة) مينأمن كلمة الشيخ 

 فتأمل..  عوامأ 6 ب هللا تقبله العتييب سليمان يبأ للقاضي املنسوبة الرسالة بعد يأ
 !ياعبدهللا

 

 

 ايب للقاضي املنسوبة الرسالة صحة تزعمون نكمأوبعد هذا ياقوم... لنا معكم إلزامني مبا 
 .. هللا تقبله سليمان

 والشيخ مينأ والشيخ سامةأالعامة )الشيخ  القيادة اجلهاد قاعدة يف واملشايخ القادة نأإما _
 (هللا عطية والشيخ حيىي بوأ

ا األمة وخانوا األمانة وكذبوا بتزكيتهم املتتالية واملتتابعة واملستمرة للدولة االسالمية خدعو 
 وقادهتا ) وحاشاهم رضي هللا عنهم(



صحيح وباطل  وغري للواقع وخمالف افرتاء الرسالة هذه يف وكتب نسب ما كل نأ وأ_
 .. حمتواها مجلة وتفصيال

ترك الكتاب  كمن نكمأولة االسالمية تبني لنا.. فأنتم وبعد هذه احلرب الطويلة على الد
 ..والسنة وذهب ليسري الناس والعامة بقصاصات بين إسرائيل ويريد إلزامهم هبا

تركتم منهج القادة و  مصدر وال هلا قرار ال رساالت بنشر اليه تذهبون ما قصىأوإن كان 
 ..االفذاذ.. فهذا وهللا هو اخلذالن العظيم

 

 رجليه ميد نأيب حنيفة وبعد هذا.. آن أل

 العاملني رب احلمد هلل نأوآخر دعوانا 

 

 ابن الصديقة املطهرة عائشة

 معاوية القحطاين


